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1. O QUE SÃO COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS E SOCIAIS? 
 

 

 

 

 

 

A palavra COMPETÊNCIA é a capacidade ou talento aprendido ou 

desenvolvido pela prática, fazendo mais e cada vez melhor. 

 

A palavra SOCIAL diz respeito ao 

modo como nos relacionamos com os 

outros, incluindo amigos, irmãos, pais, 

professores, colegas, chefes, etc... . 

Diz respeito à forma como nos 

comportamos e o que dizemos aos 

outros em diferentes situações.  

Existem palavras apropriadas e desapropriadas para nos dirigirmos aos outros.  

Aprendendo Competências Pessoais e Sociais, aprendemos maneiras 

apropriadas de interagirmos com os outros. 
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2. PORQUE SÃO AS COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS E SOCIAIS TÃO IMPORTANTES? 
 

 

 

 

 

 

 

 Todas as pessoas necessitam de se relacionar com os outros de maneira a 

viver em comunidade, respeitarmo-nos uns aos outros e desta forma 

tornar o nosso relacionamento o melhor possível. 

 Ter boas Competências Sociais nos relacionamentos interpessoais permite-

nos bem-estar emocional e melhora a nossa qualidade de vida. 

 Ao ter melhores Competências Sociais, teremos certamente mais amigos 

do que alguém que não as tenha. Dar-nos-emos melhor com os nossos 

colegas no trabalho e com os membros da nossa família. 

Comportar-nos-emos de maneira diferente consoante estivermos com um 

chefe, um amigo, a nossa família ou um 

estranho. 

 

Por isso, é importante ter as competências 

necessárias e saber aplicá-las de forma 

apropriada em qualquer situação da nossa 

vida. 
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3.   BOAS PRÁTICAS 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
 

 

 

 

 

 

 

Nesta secção, iremos ver as competências sociais mais importantes a por em 

prática em qualquer situação. Iremo-nos focar no ambiente de trabalho. 

 

 

 Respeitar as regras de 

cortesia. 

 Estabelecer e manter 

contato visual e a escuta ativa.  

 Respeitar as hierarquias 

dentro da organização.  

 Respeitar a distância 

apropriada e o espaço pessoal.  

 Bater à porta, avisar a 

presença antes de entrar, anunciar-se de forma correta. 
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3.1.   RESPEITAR REGRAS DE 

CORTESIA  
Significa comportarmo-nos de forma 

apropriada e educada em qualquer 

contexto. Vamos nos focar no contexto. 

 

Quando falamos de normas sociais de 

cortesia, referimo-nos a:  

3.1.1. USAR SAUDAÇÕES CORDIAIS 
 

É importante cumprimentar e despedir quando chegamos ao trabalho ou 

quando vamos embora.  

Lembra-te de dizer “OLÁ”, “BOM DIA”, “BOA TARDE” quando chegas.  

Lembra-te de dizer "ADEUS "," ATÉ AMANHÃ ", quando te vais embora. 

Quando conhecemos um colega pela primeira vez, devemos fazer uma 

saudação mais formal que, dependendo das culturas, pode ser um aperto de 

mão ou um beijo na face. 

EXEMPLOS DE SAUDAÇÕES E DESPEDIDAS 

 

                   

À chegada 
- Bom dia. Como 

estás? 

- Olá, estou bem; e 

tu? 

- Que bom ver-te 

outra vez. 

À partida 
- Adeus! Até amanhã. 

- Tchau. Até logo. 

 

- Bom fim de semana. 

- Obrigada igualmente. 
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3.1.2.  AGRADECER  

 

Lembra-te de dizer “OBRIGADA(O)”: 

 

 

 Quando alguém te ajuda.  

 

 

 

 Quando alguém te elogia.   

 

 

 Quando alguém te oferece um 

presente. 

 

 Quando alguém te diz coisas simpáticas e tu gostas. 

EXEMPLOS DE COISAS SIMPÁTICAS A AGRADECER 
 

- Deixa-me mostrar-te a paragem do 

autocarro. 

- Obrigada(o)! 

 

- Parabéns! Foste pontual. 

- Obrigada(o)! 

 

- Toma este crachá para pores no teu 

uniforme. 

- Obrigada(o)! 
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FICHA DE TRABALHO 1 
  

 

Por favor, responde às questões circulando o ícone correto. 

 

                         SIM                                                                  NÃO 

 
 

Devo agradecer quando alguém me 

ajuda? 
 

 

 

 

Devo agradecer quando alguém se 

zanga comigo? 
 

 

 

 

Devo agradecer quando alguém me 

oferece um presente? 
 

 

 

Tenho de agradecer quando o meu 

chefe me deixa sair antes do final do 

turno porque tenho algo muito 

importante a fazer? 

 

 

 

 

Devo agradecer quando alguém me 

diz algo que me agrada? 

 

 

 

 

Devo agradecer quando alguém me 

diz bom dia? 
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3.1.3.  PEDIR DESCULPAS 
 

Nas relações que estabelecemos com os outros, de vez em quando, sem 

querer, aborrecemos ou somos inconvenientes, quer no que dizemos quer no 

que fazemos. 

 

Nestas situações, se querermos dar-nos bem com os outros, será necessário 

reconhecer os nossos erros e pensar nas desculpas a pedir. 

 

LEMBRA-TE QUE QUALQUER PESSOA COM EMPREGO É MADURA E 

RESPONSÁVEL PELOS SEUS ATOS E TAREFAS. Um empregado não pode 

comportar-se como uma criança, escondendo os erros. 

Para pedir desculpas, Podemos usar as seguintes frases: 

 

 DESCULPA. 

 

 NÃO FOI A MINHA 

INTENÇÃO. 

 

 AS MINHAS DESCULPAS. 

 

 NÃO QUERIA ABORRECER-

TE. 

 

 DESCULPA, NÃO VOLTA A 

ACONTECER 

 

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES EM QUE PEDIMOS DESCULPA 
 

 Quando aborrecemos alguém. –

"Desculpa-me se falo muito.” 

 

 Quando fazemos uma piada que foi 

desagradável. – “Desculpa-me. Não 

queria aborrecer-te quando disse que 

vinhas carregado que nem um burro, 

com tantos sacos de compras.” 

 

 Quando magoamos alguém sem 

querer. - “Desculpa! Não queria 

empurrar-te.” 

 

 Quando fazemos algo e erramos. – 

“Esqueci-me de arrumar os copos. Desculpa-me, não volta a acontecer.” 
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FICHA DE TRABALHO 2 
 

Por favor, responde às questões circulando o ícone correto. 

 

                SIM                                                             NÃO 

 

Devo pedir desculpa se o meu colega 

me pede para levar um produto 

estragado, mas eu não quero fazê-lo?  
 

 

 

Devo dizer “desculpe” se entornar um 

copo no casaco de um cliente? 

 

 

 

Devo pedir desculpa se me zangar 

com o meu colega sem razão? Não 

foi culpa dele. 
 

 

 

Devo dizer “desculpe” se o meu chefe 

me disser que não fiz o meu trabalho 

corretamente? 

 

 

 

Devo dizer “desculpe” se disser uma 

piada ao meu tutor(a) e ele(a) não 

gostar? 

 

 

 

 

Devo pedir desculpas se me atrasar a 

chegar ao trabalho? 

 

 

 

Devo pedir desculpas se disser algo 

que aborreça, sem intenção, um 

cliente? 
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FICHA DE TRABALHO 3 
 

Por favor, lê as seguintes situações e explica quem deveria pedir 

desculpas, circulando o ícone correto. 

 

       OS OUTROS                                  EU 

       

 

Um colega falou mal de mim a outros 

colegas. 

                            

 

 

Obriguei o meu amigo a beber o 

sumo todo mesmo ele não gostando. 

 

 

 

O meu colega, com pressa, não me 

viu e empurrou-me sem querer. 
  

 

 

Um cliente zangou-se comigo apesar 

de a culpa não ter sido minha. 

 

 

 

Falei mal com o colega da caixa 

porque outro colega disse mal dele. 

 

 

 

Cometi um erro e sei que o fiz.  

 

 

Pus um produto estragado na 

prateleira e disse que foi um colega 

que o fez.  
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3.1.4. USAR “POR FAVOR" PARA FAZER PEDIDOS 
 

Quando pedimos algo a um colega ou parceiro, temos de nos habituar a 

dizer "POR FAVOR". 

 

 

 

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES EM QUE DEVEMOS DIZER “POR FAVOR”: 
 

 

 

- Podes emprestar-me a caneta, por favor? 

- Deixas-me passar? Por favor. 

- Podes falar mais baixo, por favor? Não me consigo concentrar. 

- Por favor, não digas ao meu chefe! 

- Deixa-me dizer-te a minha maneira, por favor. 

- Por favor, diz-me o que aconteceu! 

- Por favor, ajuda-me! 

- Deixa-me sozinho, por favor! 

 

Exercício  

 

 

Imagina que trabalhas com o 

teu melhor amigo num 

restaurante. Tem uma conversa 

com ele, usando “por favor” 

em duas ou mais frases. 
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3.1.5.  FAZER ELOGIOS 

 

Elogiar é uma expressão educada de congratular, aplaudir ou admirar 

alguém por algo. 

Elogiar é dizer algo simpático a ou de alguém. 

É bom elogiar, mas temos de saber que NÃO O PODEMOS FAZER A TODA A 

HORA, porque podemos perturbar ou aborrecer alguém com algo que é 

suposto fazê-la contente. 

É IMPORTANTE PARAR, NÃO SOBRECARREGUES OS OUTROS COM ELOGIOS. 

CRIA PROBLEMAS. DEVES LEMBRAR-TE QUE SÃO TEUS COLEGAS DE TRABALHO, 

NÃO TEUS AMIGOS. 

 

 Sorrimos quando elogiamos. 

Sabe bem receber um elogio. 

Lembra-te de elogiar: 

A pessoa:  

“Ficas muito bem de uniforme!” 

Ou a ação da pessoa:  

“Fizeste um bom trabalho na limpeza do quarto!” 

 

Dizer coisas simpáticas das coisas não é um elogio. 

EXEMPLOS DE ELOGIOS QUE PODEMOS FAZER ÀS PESSOAS 

 

 AGRADEÇO MUITO A TUA AJUDA! 

 

 FICAS SUPER COM ESSE UNIFORME! 

 

 PARABÉNS, REALIZASTE MUITO BEM O TEU 

TRABALHO! 

 

 ÉS TRABALHADOR! 

 

 PARABÉNS PELO TEU COZINHADO. 
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FICHA DE TRABALHO 4 
 

Lê, por favor, as seguintes situações e explica quais são elogios, 

circulando o ícone correto. 

 

                        SIM                                                                 NÃO 

 

 

Essa T-shirt fica-te muito bem. 

 

 

 

Ficas maravilhoso(a) nesse uniforme. 

 

 

 

Parabéns pela limpeza dos caixotes do 

lixo.  

 

 

 

Os caixotes do lixo parecem limpos.  

 

 

 

O sorriso fica-te muito bem.  

 

 

 

 

 

A toalha é nova. 

 

 

 

 

Obrigada por seres gentil com o cliente. 

Estou impressionada com a forma com 

que lidaste com a situação. 
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3.2.   Estabelecer e manter o 

contacto visual e a escuta ativa. 
 

 O Contacto ocular é sinal de que 

somos bons ouvintes.  

 Quando mantemos o contacto 

ocular com a pessoa com quem estamos 

a conversar, indica que estamos focados 

e com atenção.  

 O contacto ocular significa que 

estamos efetivamente a ouvir aquilo que 

a pessoa está a dizer. 

 

 

Quando falamos sobre contacto visual e escuta ativa, referimo-nos a:  

 

 Olhar para os olhos do nosso interlocutor por 

alguns segundos. 

  

 É fácil porque estamos a olhar para a outra 

pessoa. 

 

 Comunicar com os olhos enquanto estamos a 

ouvir. 

 

 Sorrir, cara aberta e mostrar interesse.  

 

Lembra-te de: 

 Estabelecer contacto ocular de imediato e depois começar a conversar. 

 Após alguns segundos, quando desviamos o olhar, fazemo-lo devagar. 

Desviar rapidamente o olhar faz-nos parecer tímidos ou nervosos. 

 Olhar para os lados. Olhar para baixo pode dar a ideia de que temos 

falta de confiança.  
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3.2.1.  MANTER O CONTACTO OCULAR 

 

Significa usar os olhos para comunicar com outras 

pessoas. 

 

Para o fazer, sentamo-nos direitos e 

confortavelmente. 

 

Com uma boa postura, olhamos para o interlocutor 

quando está a falar.  

 

Não olhamos para quem entra ou sai da sala 

quando alguém fala para nós. 

 

Os olhos dizem tudo. Pode significar que gostamos da pessoa com quem 

estamos a interagir. Ou que nos sentimos bem a conversar e a comunicar 

com aquela pessoa. Ou que queremos evitar a pessoa. 

 

Lembra-te de usar os olhos para trocar informação com a outra pessoa.  

 

 

O Contacto ocular pode ser difícil para alguns 

de nós.  

Não faz mal praticar até nos tornarmos 

confiantes.  

Também podemos praticar sozinhos em frente 

ao espelho. 

 

 

“Hey, sou seguro e confiante, podes confiar em mim!” 

 

 

 

 

Manter contacto visual: 

 é construir confiança. 

 Indica que queremos comunicar. 

 Faz a outra pessoa respeitar-nos.  
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FICHA DE TRABALHO 5 
 

Lê, por favor, as seguintes situações e explica quem está a construir 

confiança, circulando o ícone correto. 

 

       OS OUTROS                                  EU 

       

Gosto de olhar para os olhos do meu 

tutor quando lhe estou a contar 

acerca do meu dia de trabalho.  

                            

 

O meu tutor está a olhar para mim e 

eu percebo que é para começar a 

trabalhar. 

 

 

Ando nos corredores, entre 

prateleiras, sem olhar para os clientes. 

 

 

Não percebi as regras. O orador leu 

os slides de costas viradas para mim.  

 

 

 

Estava a olhar para quem entrava e 

saía enquanto o tutor falava. 

 

 

 

Estava a olhar para os olhos do meu 

colega enquanto estava a fazer valer 

o meu ponto de vista. 

 

 

 

Estou a olhar para o meu chefe 

enquanto lhe digo que cometi um 

erro.  
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3.2.2.  ESCUTA ATIVA 

 

 

Escuta ativa significa que prestamos muita atenção à 

outra pessoa.  

Escutar é uma das competências mais importantes 

que temos. 

Escutar tem um grande impacto no nosso trabalho. 

Escutar desenvolve a qualidade da relação que 

estabelecemos com os outros. 

 

 

A escuta ativa é importante porque podemos: 

- aprender; 

- apreciar os momentos; 

- obter informação; 

- compreender a informação; 

- manter o foco. 

 
 

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES EM QUE É BOM PRATICAR UMA ESCUTA ATIVA E OS SEUS BENEFÍCIOS 

 

 

 Durante uma reunião, se olharmos 

para o mediador podemos partilhar a 

nossa opinião acerca do assunto 

discutido.  

 Numa conversação de grupo, 

podemos resumir o que foi dito e 

confirmar com outros se está correto.  

 Em visita ao novo local de trabalho, se escutarmos o que o guia está a 

dizer, podemos visualizar as suas palavras.  

 No trabalho, se escutarmos ativamente as instruções daremos menos erros 

e perderemos menos tempo.  

 Em casa, se escutarmos a nossa família, poderemos divertir-nos juntos. 

 Em comunidade, se escutarmos as pessoas, construiremos amizades.  
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FICHA DE TRABALHO 6 
 

Lê, por favor, as seguintes situações e explica o que te torna um 

bom ouvinte, circulando o ícone correto. 

 

                          SIM                                                                NÃO 

 

 

Olhar para quem está a falar. 

 

 

 

 

 

Fazer perguntas relevantes. 

 

 

 

 

 

Não lembrar os assuntos discutidos.   

 

 

 

 

 

Registo de atrasos no trabalho.  

 

 

 

 

 

Fazer corretamente as tarefas atribuídas.  

 

 

 

 

 

Estar preocupado com os próprios 

pensamentos. 

 

 

 

 

 

Resumir uma conversa de grupo.  
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3.2.3. SORRIR 
 

Sorrimos porque nos faz bem.  

Sorrimos para fazer outros felizes. 

Sorrimos para criar uma primeira impressão 

positiva.  

Sorrimos para nos ligarmos aos outros.  

Sorrir é importante porque:  

- Faz-nos sentir bem; 

- tem um efeito positive nos outros; 

- passa uma energia boa e  

positiva; 

- não custa nada. 

 

Às vezes é difícil sorrir. Podemos treinar para sorrir. Podemos torná-lo um hábito.  

 

EXEMPLOS DE COMO TORNAR O SORRIR UM DOS NOSSOS HÁBITOS 
 

 Olhar para fotos onde estamos a 

sorrir de maneiras diferentes. 

 Lembrar que feliz estávamos a 

celebrar o nosso prémio de “Empregado 

do mês”. 

 Fica em frente a um espelho e 

sorri. Olhar para os próprios olhos. 

 Manter os dentes limpos e evitar o 

dentista. 

 Sorrir quando nos sentimos bem.  

 Sorrir quando estamos a 

divertirmo-nos. 

 Sorrir quando fazemos bem o nosso trabalho. 

 Sorrir quando cumprimentamos alguém. 

 Se não estivermos com o melhor humor, pensar em algo que nos faça 

verdadeiramente feliz. 

Nem toda a gente irá sorrir de volta, mas repara como te sentes quando fazem 

isso. Nem sorrimos a toda a hora, especialmente quando estamos focados, a 

aprender, a trabalhar ou cansados e infelizes.  
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FICHA DE TRABALHO 7 
 

Lê, por favor, as seguintes situações e explica quem é mais 

atraente, circulando o ícone correto. 

       OS OUTROS                                  EU 

      

Sorri para o motorista do 

autocarro mesmo estando 

cansado. 

                            

 

O meu colega está a sorrir para 

os clientes, mas eu estou com 

um ar sério. 
 

 

Estou normalmente a sorrir 

mesmo quando as pessoas têm 

uma expressão vazia.  

 

 

Quando estou a admitir os meus 

erros, o meu chefe sorri 

frequentemente e eu vou sorrir 

também.  

 

Quando o meu chefe está 

aborrecido, gosto de pensar em 

coisas alegres e sorrir.  

 

 

 

Sinto-me bem quando os meus 

amigos sorriem.   

 

 

O meu tutor está de bom humor 

e estou a sentir-me confortável. 
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3.2.4. ESCUTAR E FALAR 

 

Escutar e falar são as competências 

necessárias para ter uma conversa. 

Ouvimos para compreender a outra pessoa. 

Falamos para que outros nos 

compreendam. 

Numa conversa, utilizamos o ouvir e o falar. 

 

Ouvir significa que perdemos tempo a escutar outras vozes e possibilidades. 

Falar significa que usamos a nossa voz e o nosso corpo para exprimirmos ideias, 

pensamentos, expetativas e sentimentos. 

Ouvir e falar são importantes para: 

- aprender; 

- mostrar interesse; 

- fazer perguntas relacionadas com o assunto; 

- contar histórias; 

- partilhar experiências e conhecimentos. 

 

EXEMPLOS DE COMO TREINAR O OUVIR E O FALAR 
 

 Ouvimos uma mensagem e 

apresentamos a mesma mensagem a outro 

colega. “O chefe disse-me que nos vamos 

encontrar todos no armazém ao meio dia” 

 Pedimos esclarecimentos do que 

não compreendemos. ”Compreendi como 

arrumar as bolachas, mas, por favor, mostre-me 

outra vez como arrumar os wafers de 

chocolate.” 

 Expressamos conclusões da mensagem que ouvimos. “Vou ter com 

o caixa. Chamou-me pelo altifalante.” 

 Paramos de falar para mostrar interesse. Não podemos ouvir se 

estivermos a falar. “Calo-me para perceber o que o meu tutor me 

está a explicar.” 

 Por vezes, gostamos de falar sozinhos ou com os amigos imaginários. 

Fazemo-lo apenas no nosso espaço privado! 
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FICHA DE TRABALHO 8 
 

Responda, por favor, às questões, circulando o ícone correto. 

 

                           

      SIM                                                      NÃO 

 

Devo olhar para o meu interlocutor 

quando estiver a falar, seja uma 

pessoa ou uma apresentação vídeo? 

 

 

Devo ouvir sem me distrair com 

pensamentos ou outras ideias?  

 

 

Devo sorrir e usar outra expressão 

facial apropriada para mostrar ao 

meu chefe que estou a ouvi-lo? 

 

 

 

Devo olhar para quem entra e sai da 

sala enquanto o meu tutor fala 

comigo?  

 

 

Devo permitir que o meu colega 

acabe de falar para fazer perguntas, 

se quiser saber mais? 

 

 

Estou a perder tempo e a frustrar o 

meu tutor, quando o interrompo para 

contar-lhe histórias ou opiniões? 

 

 

Devo usar afirmações como “O que 

estou a ouvir é…” quando estou a 

trabalhar num grupo?  
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3.2.5. MOSTRAR RESPEITO 
 

Mostramos respeito quando pensamos e agimos 

de forma positiva acerca de nós e dos outros. 

Mostramos respeito quando nos preocupamos 

com o nosso bem estar e outros sentimentos.  

Mostramos respeito quando somos educados e 

gentis.  

Mostramos respeito quando temos cuidado para 

não perturbar as outras pessoas.  

 

Mostrar respeito inclui saudações educadas, agradecer, usar por favor, pedir 

desculpas, elogiar, sorrir, contacto ocular direto ou um simples aperto de mão e 

ouvir e falar.  

As pessoas mostram respeito por quem as impressiona, como um professor, os 

pais ou avós. 

Lembra-te que: 

- Toda a gente quer ser ouvida e aceite como é. 

- Toda a gente tem sentimentos, pensamentos, planos, sonhos e 

expetativas. 

- Quando as pessoas são insultadas ou tratadas de forma incorreta, 

sentem que não foram tratadas com respeito. 

- As coisas devem ser respeitadas, tal como as pessoas.  

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES EM QUE MOSTRAMOS RESPEITO. 
 

 Chegamos a tempo à reunião. Logo, 

mostramos aos outros que nos preocupamos 

com os seus sentimentos. 

 Estamos sossegados no trabalho. Logo 

mostramos que nos preocupamos com a 

necessidade dos outros de não serem 

perturbados. 

 Não batemos ou magoamos pessoas. 

Mostramos-lhes que nos preocupamos com o seu bem estar.  

 Falamos de forma educada e com um tom moderado. Mostramos que é 

esta a maneira que gostamos que falem connosco. 

 Aceitamos as pessoas que aparentam, pensam ou agem diferente de 

nós. Mostramos respeito pelas suas escolhas. 
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FICHA DE TRABALHO 9 
 

Lê, por favor, as seguintes situações e explica quem mostra 

respeito, circulando o ícone correto. 

 

       OS OUTROS                                  EU 

       

Fiz a minha apresentação e sentei-me 

mas o meu colega fez-me perguntas 

enquanto o tutor falava. 

                            

 

Não gosto de falar com o meu 

colega porque não gosto dos seus 

óculos. 

 

 

Ao entrar no armazém, vi os meus 

colegas e chamei-os tão alto quanto 

consegui para que eles me vissem.  

 

 

Deixei cair as colheres no chão e o 

meu colega chamou-me desleixado. 

 

 

 

O meu amigo assobia às raparigas e 

eu gosto de me rir quando ele o faz.  

 

 

 

Não gosto de ciclistas por isso faço-

lhes caretas.   

 

 

Gosto de ajudar as pessoas idosas a 

sair do autocarro.   
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3.3. RESPEITAR HIERARQUIAS DENTRO DE 

UMA EMPRESA 
 

Sabemos que hierarquia é um sistema no 

qual as pessoas ou coisas estão organizadas, 

consoante a sua importância. 

Respeitamos a hierarquia, conhecendo a 

forma como as pessoas estão organizadas 

de acordo com o nível de liderança que 

têm.  

Tentamos compreender a hierarquia da 

empresa para a qual trabalhamos.  

 

 

 

Quando falamos de hierarquia das categorias de trabalho, referimo-nos à 

maneira de como os empregados estão subordinados. Significa: 

-  A forma como as pessoas estão representadas, estando: “acima”, 

“abaixo” ou “ao mesmo nível que”, entre si.  

- A forma como os empregados estão ligados, direta ou 

indiretamente.  
 

 

Os três principais níveis hierárquicos dentro de 

uma empresa são:  

 gestão: pessoas com autoridade para: 

 alocar recursos, 

 recompensar ou punir comportamentos, 

 dar ordens.  

 

 empregados com conhecimento: pessoas 

que usam a informação para planear, procurar, 

programar, vender e por aí fora.  

 

 empregados de serviços: pessoas que usam 

as suas competências para produzir bens ou 

serviços.  
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Lembra-te que 

1. Pessoas numa hierarquia formam uma equipa. 

 

a. Identificamos os membros da nossa equipa. 

b. Sabemos o papel dos membros da nossa equipa. 

c. Conhecemos as nossas responsabilidades dentro da 

equipa. 

d. Fazemos o que dizemos para honrar os nossos 

compromissos de forma a sermos um membro efetivo da equipa. 

 

2. Mostramos respeito aos membros da nossa equipa independentemente 

da sua posição hierárquica.   

a. Tratamos as pessoas da nossa equipa da forma como 

queremos ser tratados. 

b. Falamos com as pessoas da nossa equipa da maneira 

como queremos que nos falem 

c. Respeitamos as ordens do nosso chefe. 

 

3. Na nossa equipa os colegas fazem o mesmo trabalho que nós.  

 

a. Não damos ordens aos nossos colegas. 

b. Fazemos as nossas tarefas.  

c. Não aceitamos ordens dos nossos colegas. 

 

4. Pessoas de uma equipa ajudam-se umas às outras. 

a. Falamos com o nosso chefe quando acontecem 

alterações nas nossas tarefas. 

b. Concordamos acerca das alterações com o nosso 

chefe. 

c. Decidimos o que temos de fazer para realizar as nossas 

tarefas.  

d. Prestamos ajuda quando alguém pede. 

 

5. Numa equipa, as pessoas resolvem os problemas juntas. 

a. Temos um problema no trabalho quando uma 

situação não é bem-vinda ou é prejudicial. 

b. Falamos em equipa acerca do problema.  

c. Temos em consideração a equipa na resolução do 

problema 

d. Não estamos à procura de proveito próprio na 

resolução de um problema.  
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FICHA DE TRABALHO 10 
 

Lê, por favor, as seguintes situações e explica o que é verdadeiro 

ou falso, circulando o ícone correto. 

 

                            SIM                                                        NÃO 

 

A maioria dos trabalhadores com T21/ 

PDI acredita que deve obedecer aos 

seus colegas e fazer tudo o que lhes 

mandam. 

 

 

 

Os trabalhadores subordinados 

seguem as ordens do chefe sem 

hesitação. 

 

 

 

Falam uns com os outros, por isso são 

colegas de trabalho.   

 

 

O chefe mandou-me arrumar os 

produtos na prateleira branca. Não 

tenho de fazer isto porque trabalho 

apenas com a prateleira verde. 

I  

 

 

O meu colega diz-me sempre o que 

tenho de fazer porque 

frequentemente sai do local de 

trabalho.  

 

 

 

Ofereço a minha ajuda quando as 

pessoas não a pedem. 

 

 

A luz na prateleira perturba a minha 

visão, mas não posso dizer ao meu 

chefe porque ele vai ficar aborrecido. 

 

 

 



 
                                                                                                                                                

29 
 

 

3.4. RESPEITA A DISTÂNCIA ADEQUADA E 

O ESPAÇO PESSOAL 
 

Chamamos espaço interpessoal à distância 

entre duas pessoas. 

Usamos essa distância para nos sentirmos 

confortáveis quando falamos ou estamos 

próximos de outra pessoa. 

Temos de ter em atenção esta distância 

especialmente durante as situações de 

cumprimento, devido a preferências 

pessoais.  

 

O espaço interpessoal está dividido em 4 zonas: 

 1. Distância íntima: é menos de metade da 

distância de um braço. Usamos este 

espaço para abraçar, tocar ou sussurrar 

às crianças, família próxima, amigos ou 

animais de estimação. 

2. Distância pessoal: é cerca da distância 

de um braço. Usamos este espaço para 

interagirmos com colegas ou 

conversarmos com bons amigos, família 

ou uma discussão de grupo.  

3. Distância social: cerca de um metro de distância. Usamos este espaço para 

interações com conhecidos, estranhos ou um novo grupo. 

4. Distância pública: cerca de dois metros de distância. Usamos este espaço 

para conversas públicas como discursos, palestras ou teatro 

 

 

Lembra-te que: 

Permitir a uma pessoa entrar no nosso espaço demonstra um 

relacionamento com ela.  

A maioria das pessoas valoriza o seu espaço 

pessoal e sente-se desconfortável, zangada ou 

ansiosa quando esse espaço é invadido.  
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FICHA DE TRABALHO 11 
 

Lê, por favor, as seguintes situações e explica quem respeita as 

regras do espaço interpessoal, circulando o ícone correto. 

 

       OS OUTROS                                  EU 

       

Ponho os braços à volta da minha 

mãe e beijo-a. 

                            

 

Durante a formação, alguém põe a 

mão no meu ombro e sussurra algo no 

meu ouvido. 

 

 

No trabalho, estava a falar com um 

cliente novo e ele afastou-se um 

passo para trás.  

 

 

Tenho um novo colega de trabalho 

que me evita porque eu abraço-o. 

 

 

 

Ao entrar no autocarro, uma senhora 

estava a empurrar-me e a apressar-

me de forma a arranjar espaço para 

ela.  

 

 

Fui à procura da nova máquina de 

embalamento e quem a estava a 

utilizar afastou as suas mãos para trás. 

 

 

Queria entrar no escritório do meu 

gerente, mas a sua secretária não me 

deixou.  
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3.5. BATER À PORTA, ANUNCIAR-SE 

ANTES DE ENTRAR NA SALA 

 

Usamos os nós dos dedos para bater na 

porta e chamar a atenção de alguém do 

outro lado da porta. 

Quando batemos à porta com os nós dos 

dedos, produzimos um som que alguém 

ouve.  

Desta forma, avisamos a outra pessoa que 

vamos entrar.  

Entramos educadamente na sala 

anunciando a nós próprios.  

 

Quando falamos da maneira adequada de nos anunciar a nós próprios, 

referimo-nos a: 

- Fazer a diferença entre entrar educadamente ou de 

forma rude, numa sala. 

- Respeitar a pessoa que se encontra do outro lado da 

porta. 

- Evitar magoar a pessoa do outro lado da porta. 

- Respeitar o espaço pessoal dos outros. 

 

LEMBRA-TE DE BATER NUMA: 

- porta fechada. 

- porta de casa de banho. 

- porta do quarto. 

- porta de escritório. 

- porta da sala do pessoal. 

- porta da sala de reuniões. 

- porta de entrada de uma casa privada. 

 

 

LEMBRA-TE QUE É RUDE BATER COM A PORTA! 
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FICHA DE TRABALHO 12 
 

 

Responde, por favor, às questões, circulando o ícone correto. 

 

                           SIM                                                     NÃO 

 

Quando a porta está aberta, devo 

bater na mesma? 

 

 

Quando bato à porta e não recebo 

uma resposta para entrar, devo entrar 

na mesma? 

 

 

 

É rude uma pessoa entrar numa sala 

sem bater primeiro à porta?  

 

 

Será uma porta fechada uma 

mensagem direta de respeito?  

 

 

Aviso as pessoas batendo com força 

à porta?  

 

 

Fico contente se uma pessoa entra no 

meu quarto sem se anunciar 

enquanto me estou a vestir? 

 

 

Está a secretária, num escritório típico, 

sempre afastada e de frente para a 

porta? 
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4. SITUAÇÕES IMPREVISTAS EM 

CONTEXTO DE TRABALHO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Um acontecimento ou um 

comportamento de alguém é imprevisto quando nos surpreende, porque 

não esperávamos que acontecesse.  

 Quando um imprevisto acontece, impede que um evento ou situação 

prossiga normalmente. 

 Descrevemos estas situações como sendo circunstâncias para além do 

nosso controlo. 

 

COMO AS RESOLVEMOS? 
 

 temos de aprender a lidar com as 

situações imprevistas no local de trabalho.  

 Naturalmente, sentimos a pressão do 

desconhecido. 

 Descobrimos maneiras de ultrapassar 

dificuldades.  

 Podemos praticar e melhorar na forma 

de lidar com os imprevistos.  
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1.1. TREINAR AS NOSSAS COMPETÊNCIAS NA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

Nesta parte, veremos como podemos desenvolver o nosso 

talento para aumentar a paciência e a determinação na 

resolução de problemas. Focar-nos-emos em várias atividades 

e práticas chave.  

Enfrentar imprevistos aborrece-nos e causa stress constante.  

Podemos lidar com isso, treinando a nossa mente para seguir as regras de 

alguém. 

1.1.1. Manter uma atitude positiva 

Dicas para treinar o otimismo e mantermo-nos otimista: 

 Tem consciência que existir problemas no trabalho é normal.  

 Lembrar todas as vezes que, no passado, 

conseguimos resolver um problema. Agora sabemos 

que somos capazes de lidar com situações  

 Lembrar quando não reagimos tão bem e 

depois errámos. Agora podemos aprender com esses 

erros.  

 Se os colegas nos chateiam é uma 

oportunidade de mostrarmos iniciativa.  

 Se nos sentirmos zangados à conta de 

qualquer coisa que mudou no trabalho, não desistimos.  

 Se demonstrarmos uma atitude negativa 

perante a nossa equipa pomos em perigo o nosso sucesso.  

 

1.1.2. Comunicar o problema ao chefe 

Dicas para treinar uma comunicação clara: 
 

- Usar um tom de voz apropriado, nem muito 

lento nem muito alto. 

- Lembra-te que qualquer coisa que façamos 

com o nosso corpo para além de falar, o chefe 

reconhece instintivamente as nossas emoções. 

- Quando o/a chefe está a falar deixa-o(a) 

acabar. Não é uma boa ideia interromper uma pessoa.  

- Espera até a outra pessoa acabar 

completamente de falar, inspira, espera e só depois 

responde. 
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1.1.3. Pedir ajuda ou questionar 
 

Dicas para treinarmos o pedir ajuda: 

 Quando bloqueamos numa tarefa, 

precisamos de ajuda. Admite-o e diz ao teu 

colega “preciso de ajuda”. Aceitar ajuda, faz 

com que concretizemos a tarefa melhor e mais 

rapidamente. 

 Nunca é produtivo tentar resolver um 

problema parado e à espera. 

 Não tentes lidar com um imprevisto 

sozinho(a). Olha as pessoas à tua volta, o 

conhecimento que têm, pede ajuda e torna a tua 

vida mais fácil.  

 Não culpes os outros pelo teu problema.  
 

1.1.4. Mantém a calma 
 

Dicas para treinarmos a gestão da raiva ou pânico: 

- Esperamos um momento ou dois para termos 

a certeza que controlamos o nosso corpo, mente e 

comportamento.  

- Assumir responsabilidade por nós próprios e 

pelas nossas ações, sem julgar ou culpar os outros pela 

maneira como reagem a imprevistos.  

- Contar até 10 dá-nos tempo de acalmar, de 

forma a pensarmos de forma mais clara e ultrapassar os 

impulsos negativos.  

1.1.5. Aceitar o inesperado 
 

Dicas para aceitar situações imprevistas: 

- Esperar o inesperado. Não podemos estar 

preparados para todas as eventualidades, mas 

podemos proteger-nos contra problemas comuns. 

- Não há forma de evitar imprevistos. Mas 

podemos aceitar que não podemos planear para cada 

eventualidade e que enfrentaremos a situação com 

confiança. 

- Tudo acontece por uma razão.  
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- É impossível passar pela vida sem experienciar uma situação 

imprevista: ESTÁ PREPARADO! 

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES IMPREVISTAS 

 

O QUE APRENDEMOS? 
 

 

 
 

Aprendemos muitas coisas. Vamos olhar para 

trás e refrescar a memória de forma a não as 

esquecer. Vamo-nos ajudar a relembrar. 
 

 

Boa sorte!    

 

Vamos fazer alguns exercícios de role play. Este é um jogo em que os jogadores 

assumem os papéis de personagens num cenário ficcionado.  

Vamos fazer um jogo de role play ao vivo. Precisamos de um árbitro e 2 

jogadores.  

O árbitro decide as regras, os cenários a usar e a interação com o público.  

Os jogadores têm a responsabilidade de representar os papéis mostrando o que 

é que as personagens fazem em determinada situação. Os jogadores 

representam fisicamente as ações dos seus personagens. Os jogadores 

representam o que está errado e certo. Os outros jogadores representam 

apenas uma personagem.  

O público identifica as competências pessoais e sociais representadas.   

 

Em grupo de 2 ou 3 pessoas, representamos a 

nossa situação. É uma imitação da personagem e 

do comportamento de alguém numa situação 

imprevista. Cada personagem assume as atitudes, 

ações e falas, numa situação de faz de conta.  

 

 

 

Serve para compreender a interação social no local de trabalho. 
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Role play de assistente de loja  

 

Situação 1 

Cenário 

jogador1 - trabalhador  

jogador 2 – gerente 

árbitro – restantes pessoas 

Trabalhas num centro comercial durante o período de 

saldos. 

Tens de arranjar todos os alarmes disponíveis no 

armazém e colocá-los em todos os produtos da loja. 

Estás muito cansado porque tens de trabalhar muito, 

então começas a conversar com os colegas. No final 

do turno, sais sem terminar a tua tarefa. 

O teu gerente diz-te que está insatisfeito com o teu trabalho. Que não 

terminaste a tua tarefa. Não viu o que fizeste, mas acha que perdeste muito 

tempo na conversa com os colegas.  

 

Certo:  

Reconheço o meu erro e peço desculpa. Estou focado no meu 

trabalho, tendo em mente que sou pago por ele e que não devo passar 

o tempo na conversa com colegas. 

 

Errado:  

Digo-lhe que não tive tempo. Que existem muitos alarmes para 

organizar e que era hora de sair. 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Pedir desculpas e admitir o erro.  
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Role play de assistente de loja  

 

Situação 2 
 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – colega 

árbitro – restantes pessoas 

 

 

 

Recentemente começaste a trabalhar num 

supermercado. Estás a pendurar roupa mas não 

sabes como faze-lo corretamente.  

Estás sozinho na tua secção e não está nenhum 

colega ao pé. 

 

 

Certo:  

Procuro um colega e pergunto-lhe: ”Podes ajudar-me, por favor?” 

 

Errado:  

Não digo nada. Tenho vergonha que outros percebam que não sei 

como fazer a tarefa. Penduro as roupas apesar de não o fazer 

apropriadamente.  

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Pedir ajuda. Usar “por favor” para fazer pedidos.  
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Role play de assistente de armazém  

 

Situação 3 

Cenário 

Jogador1 - trabalhador  

Jogador 2 – gerente 

árbitro – restantes pessoas 

 

Trabalhas no departamento de uma loja. Tens de tirar 

as lâmpadas da caixa. Uma lâmpada cai ao chão e 

parte-se.  

Amedrontas-te e imediatamente vais para outro 

corredor confiante que ninguém viu o acontecido.  

O gerente vê a lâmpada partida no chão e pergunta 

quem foi o responsável pelo acontecido.  

 

Certo:  

Reconheço o meu erro e peço desculpa. Aviso o serviço de limpeza de 

forma a limpar o local. 

 

Errado:  

Não digo nada. Digo-lhe que estava noutro local quando aquilo 

aconteceu.  

  

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Pedir desculpas e admitir o erro.  
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Role play de assistente de armazém  

 

Situação 4 

Cenário 

Jogador1 - trabalhador  

Jogador 2 – gerente 

Árbitro – restantes pessoas 

Usualmente trabalhas na frutaria. 

 

Contudo, o teu chefe designou-te uma nova 

tarefa na secção dos legumes. Explicou-te o que 

tens de fazer, mas estavas a pensar na festa da 

noite anterior e na piza que comeste com os 

amigos.  

 

Agora, não sabes muito bem o que fazer. 

 

 

Certo: 

Mantenho a calma. Não fico nervoso(a). Não tenho de saber tudo. Da 

próxima vez estarei mais focado na minha formação. Educadamente, 

peço ajuda ao meu colega. “Podes explicar-me como tenho de fazer?” 

 

Errado:  

Não digo nada. Não pergunto. Coloco de qualquer maneira. Nada 

pode estar errado. 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Pedir ajuda. Escuta ativa. 
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Role play de assistente de armazém  

 

Situação 5 

Cenário 

Jogador1 - trabalhador  

Jogador 2 – tutor 

Árbitro – restantes pessoas 

 

Foi-te pedido para levares um produto para o 

armazém, mas não sabes onde colocá-lo. 

O teu tutor mostrou-te mas estavas distraído com 

quem entrava e saía da sala. 

 

 

 

Certo: 

Pergunto ao meu tutor onde devo colocar o produto. Não receio 

perguntar. É preferível fazê-lo do que fazer mal. Agradeço ao meu tutor a ajuda.  

 

Errado: 

Não pergunto a ninguém. Coloco o produto onde acho que é. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Contacto ocular. Escuta ativa. Pedir ajuda e agradecer. 
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Role play de assistente de loja  

 

Situação 6 

Cenário 

jogador1 - trabalhador  

jogador 2 – cliente 

Árbitro – restantes pessoas 

 

Arrumas os cestos na loja. Verificas se nenhum cesto 

está danificado, retiras o lixo e limpas. Esqueceste-te 

de colocar as luvas de proteção.  

Um cliente pega num cesto e discute contigo porque 

está danificado. Repara que não tens as tuas luvas de 

proteção e pergunta quem é o responsável pelos 

cestos. 

 

 

Certo: 

Peço desculpa pelo inconveniente. Sorrio e reconheço que sou eu o 

responsável pelos cestos, mas que me esqueci de colocar as luvas. Prometo que 

não voltará a acontecer. Pego no cesto danificado e entrego outro ao cliente. 

 

Errado: 

Digo ao cliente que não sei quem é o responsável. Vou-me embora 

rapidamente e faço de conta que estou ocupado numa prateleira. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Ser educado e cortês para os clientes. Gestão da raiva. 
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Role play de empregado de mesa  
 

Situação 8 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – o cliente 

árbitro – restantes pessoas 

 

 

Tens de servir à mesa de clientes barulhentos.  

Sem querer, um cliente bate-te na mão. 

O tabuleiro cai ao chão. A comida espalha-se 

pela farda e pelo chão. Ficas muito sujo.  

 

 

 

Certo: 

Manténs a calma. Desculpas-te pelo inconveniente. Tiro o tabuleiro do 

chão. Informo o chefe e peço ajuda e apoio. 

 

Errado:  

Fico zangado. Viro as costas ao cliente. Vou para a sala do pessoal 

chorar. Fico lá na esperança de que um dos meus colegas resolva a situação  

 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Manter a calma. Ser educado. Pedir apoio. Gestão da raiva. 
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Role play de empregado de mesa  
 

Situação 8 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – o Chefe 

árbitro – restantes pessoas 

 

O Chef disse-te para não vires de casa, nem ires para 

casa, fardado. Pediu-te para certificares que a farda 

está limpa. 

Estás com pressa e vais para casa fardado. No 

caminho, a farda suja-se mas não reparas.  

No dia seguinte, vens de casa com as tuas roupas. 

Trazes a farda contigo e vestes-te, como de costume, 

no restaurante.  

O Chef repara que a farda está suja e pergunta-te o 

que aconteceu. 

 

Certo: 

Mantenho a calma e admito o meu erro. Peço desculpa pelo 

inconveniente. Conto-lhe o acontecido e peço desculpa. Prometo que não 

volta a acontecer. Troco a farda por uma lavada e ponho a outra para lavar.  

Errado:  

Respondo-lhe que não sei o que aconteceu. Que deixara a farda limpa 

e que a encontrara suja quando regressara ao trabalho.  

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Manter a calma. Ser otimista. Ser educado. Admitir o erro e pedir 

desculpa. Seguir as regras de segurança.  
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Role play de housekeeping  
 

Situação 9 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – supervisor 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

Trabalhas num hotel e tens de aspirar 

e limpar o chão de um quarto.  

Ao entrar no quarto, encontras uma 

pulseira no chão. Gostas muito dela. 

Admira-la e depois pões no bolso.  

Entusiasmado(a) com a pulseira, 

esqueceste de verificar se o saco do 

aspirador necessita ser esvaziado.  

O aspirador não trabalha bem e o 

quarto não fica bem limpo.  

O supervisor verifica o quarto e não 

fica muito contente com o trabalho.  

 

Certo: 

Mantenho a calma e admito o meu erro. Peço desculpa pelo 

inconveniente. Entrego a pulseira ao meu supervisor. Verifico o aspirador e limpo 

o chão outra vez.  

 

Errado: 

Digo-lhe que não sei o que se passou. Que verificaste o aspirador e que 

estava a funcionar bem. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Manter a calma. Ser otimista. Ser educado. Admitir o erro e pedir 

desculpa. Seguir as regras de segurança 
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Role play para qualquer trabalho 

  

Situação 10 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – tutor 

árbitro- restantes pessoas 

 

Começas a trabalhar e conheces os teus 

colegas. Um deles é uma rapariga nova e 

bonita, que te cumprimenta amavelmente 

todos os dias. 

Começas diariamente a dizer-lhe coisas 

simpáticas e a elogiá-la, pressionando-a em 

cada situação. Sobrecarregas os outros com 

excesso de elogios que não são adequados 

ao momento. O teu tutor recomenda-te a não elogiar em demasia os outros 

porque isso te distrai e não te deixa cumprir as tuas obrigações.   

 

Certo: 

Cumprimento educadamente os meus colegas sem muitas palavras. 

Tenho uma abordagem gentil ao cumprimentar os meus colegas. Não 

elogio outros em excesso. Desta forma, evito problemas. Sei que são meus 

colegas de trabalho não meus amigos. 

 

Errado:  

Continuo com o mesmo comportamento. Sei que os meus colegas 

gostam tanto de elogios quanto eu. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Elogiar educadamente.  
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Role play para qualquer trabalho 

  

Situação 11 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – tutor 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

O teu tutor diz-te que é bom olhar para o cliente, 

especialmente se ele se estiver a aproximar de ti.  

Um cliente pergunta-te algo mas tu sentes muita 

vergonha ao falar com outros. 

 
 

 

 

Certo: 

Encorajo a mim próprio(a). Olho para o cliente. Dou-lhe as indicações 

de forma gentil. 

 

Errado: 

Permaneço quieto(a) e calado(a). Olho para outro lado. Não quero ser 

gentil com este cliente. 

 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Fazer contacto visual.  
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Role play para qualquer trabalho 

  

Situação 12 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – tutor 

árbitro- restantes pessoas 

 
 

 

O teu tutor explica-te como realizar uma nova tarefa. 

Mas estás a pensar como vais celebrar o teu aniversário. 

Não o ouves. Após um tempo, percebes que ele te está 

a explicar algo.  

 

 

 

 

Certo: 

Peço desculpa e peço-lhe para repetir o que estava a explicar. Admito 

que não percebi o que era para fazer 

 

Errado:  

Digo-lhe que percebi perfeitamente apesar de não o ter ouvido. 

Consequentemente irei fazer mal o meu trabalho. 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Escuta ativa.  
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Role play para qualquer trabalho 

  

Situação 13 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – colega 

árbitro- restantes pessoas 

 

O meu colega está a falar com a nossa equipa. 

Quero falar acerca de mim e das coisas que 

gosto: a minha vida, o meu companheiro(a), os 

meus amigos.  

Quando alguém fala, eu não ouço. Também 

não costumo pedir.  

Numa conversa, quando alguém está a falar, 

costume esperar e quando acaba de falar, eu 

começo a falar mesmo que o assunto seja 

diferente do anterior.  

 

Certo: 

Presto atenção à minha equipa. Falo acerca do assunto e ouço os 

meus colegas. Sei que a conversa é entre duas ou mais pessoas. Intervenho 

coerentemente e seguindo o assunto abordado. 

 

Errado: 

Tento falar acerca de mim e dos meus problemas. Não deixo os outros 

expressar as suas opiniões. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Ouvir e falar.  
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Role play para qualquer trabalho 

  

Situação 14 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador  

Jogador 2 – chefe 

árbitro- restantes pessoas 

Tenho algo importante a dizer ao meu chefe e vou 

ao seu escritório.  

Como tenho pressa, abro diretamente a porta sem 

bater.  

O meu chefe está em reunião com outra pessoa e 

eu entro, interrompendo a reunião. 

 

 
 

Certo: 

Mesmo que tenha pressa, tenho de bater à porta antes de entrar. 

Espero permissão. Mostro que sou uma pessoa educada. Se está em reunião, 

não posso incomodar. Quando tiver autorização, posso explicar-lhe o que é que 

aconteceu. 

 

Errado: 

Entro sem bater à porta. Interrompo a reunião e digo ao chefe o que 

era tão importante para mim, sem me importar com a pessoa que lá está 

dentro. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Bater à porta antes de entrar. Anunciar-se.  
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Role play para lidar com situações imprevistas 

   

Situação 15 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – chefe 

Árbitro – restantes pessoas 

 

 

 

Estás a retirar alguns cestos da Caixa. De repente, 

chocas com um cliente. 

 

O cliente fica furioso contigo e queixa-se 

 

 

 

Certo: 

Mantenho a calma. Peço desculpa ao cliente. Tento ajudá-lo. Sou 

cuidadoso e tomo muita atenção enquanto carrego os cestos. É importante 

que não atire nada e especialmente que não choque com clientes.  

Errado: 

Não digo nada e continuo a minha tarefa. 

 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Manter a calma. Ser educado. Enfrentar a situação.  
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Role play para lidar com situações imprevistas 

   

Situação 16 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – colega 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

Há um colega que normalmente não fala muito 

contigo.  

Pede-te para fazer tarefas que não correspondem 

ao teu trabalho. 

Na pausa, não fala contigo. O resto do tempo, 

tenta evitar-te.  
 

 

 

Certo: 

Discuto o assunto com o meu tutor. Ele pode ajudar-me: ele irá tentar 

descobrir o que se passa. 

    Falo com uma pessoa de confiança e tento descobrir juntamente o 

que se está a passar.  

 

 

Errado:  

Calo-me. Não conto a ninguém o meu problema. Não é importante que 

o tutor esteja a par da situação.  

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Comunicar um problema.  
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Role play para lidar com situações imprevistas 

   

Situação 17 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – tutor 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

Um membro da família (avô), faleceu.  

Precisas de pedir permissão no trabalho para ir ao 

funeral.  

 

 

 

Certo: 

Falo com o meu tutor.  

Também posso falar com o meu chefe/gerente. 

 

Errado:  

Não conto a ninguém no trabalho. Eles irão compreender a situação e 

voltarei ao trabalho, depois do funeral. 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Comunicar um assunto pessoal.  
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Role play para lidar com situações imprevistas 

   

Situação 18 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – tutor 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

Dói-te o estômago. Tens uma dor de cabeça. Começas a 

chorar. As pessoas perguntam-te o que aconteceu. Não 

respondes. 

 

 

 

 

Certo: 

Tenho de estar preparado para isto. Sei que acontece. Talvez tenha de 

tomar um comprimido. Chorar não é uma boa opção. Não sou criança. 

Tenho de resolver o meu problema como um(a) adulto(a). 

Errado:  

Continuo a chorar à espera da atenção dos outros. Paro de trabalhar. 

Fico a um canto ou vou para a casa de banho. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Manter a calma. Comunicar um assunto pessoal. 
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Role play para lidar com situações imprevistas 

   

Situação 19 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – familiar 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

 

 

Um familiar está a fazer compras no hipermercado 

onde trabalhas. Estás muito contente. Apresentas o 

familiar a todos os teus colegas. Estás muito 

excitado. 

 

 

 

 

Certo: 

Cumprimento o meu familiar. 

Falo com ele durante alguns minutos. 

    Continuo a trabalhar. 

 

Errado:  

Gasto muito tempo a falar com o meu familiar, mais de 5 minutos. 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 
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Manter a calma. Focar nas tarefas do trabalho 

 

Role play para lidar com situações imprevistas 

   

Situação 20 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – colega 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

 

Ouviste que uma das tuas colegas teve bebé. 

Agora, está de regresso ao trabalho.  

 

 

 

 

Certo: 

Congratulo a minha colega. Dou os parabéns pelo bebé! Desejo-lhe 

boas vindas ao trabalho! 

 

Errado:  

Não digo nada. Sei da notícia, mas espero que seja a minha colega a 

contar-me acerca do bebé. 
 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Dar elogios. 
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Role play para lidar com situações imprevistas 

   

Situação 21 

Cenário 

Jogador 1 - trabalhador 

Jogador 2 – colega 

árbitro- restantes pessoas 

 

 

 

 

Ouviste dizer que um dos pais de um colega 

faleceu.  

 

 

 

Certo: 

Aproximo-me do meu colega e apresento-lhe os meus sentimentos. 

Tenho um tom de voz adequado e não sorrio. Tento mostrar empatia. 

 

Errado:  

Não digo nada ao meu colega sobre o assunto. 

Comporto-me com ele como se nada tivesse acontecido. 

 

 

O árbitro pergunta: “Sabem que competências foram exemplificadas?” 

 

 

Regras de cortesia 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 
 

 

Respondes, por favor, às questões apresentadas? 

 

 

 

 

1. Queres convidar os teus colegas a fazer planos em conjunto?  

2. Queres pensar numa situação imprevista que possa acontecer no decorrer do teu trabalho?  

3. O que irás fazer? Partilha as tuas ideias com o grupo. 

4. Queres escolher duas ideias das que foram apresentadas? 

5. Qual é a tua ideia preferida?  

6. Como te sentes? Partilha os teus sentimentos com o grupo. 

7. Quem te pode ajudar? 

8. Irás pedir ajuda? 

9. O que dizes para resolver o problema? 

10. Como te sentes? Partilha os teus sentimentos com o grupo. 

11. Queres explicar aos teus colegas como é que fizeste a tua escolha e porque é que queres 

fazer isto?  

12. Este exercício está a surpreender-te? 

13. Considera-lo inesperado? 

14. Sentiste-te aborrecido ou stressado enquanto resolvias este exercício? 

 

 

PARABÉNS! 

TERMINASTE COMA MELHOR PONTUAÇÃO. 
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